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ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ 

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0002 "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО И 

ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ В 

УСЛОВИЯТА НА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ" 

 

ЕТАП 2 
 

Настоящата покана е за кандидатстване като обучители във връзка с изпълнение на 

дейност 9 „Обучение на преподаватели“ 

Университет: Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА 

Дейност 9. „Обучение на преподаватели“, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 

"Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно 

обучение в условията на цифрова трансформация", включва следните обучения: 

1. Интензивно обучение за дигитални умения на преподаватели с продължителност 

24 часа, включващо следните примерни теми: 

− Уеб базирани инструменти за комуникация в реално време;  

− Уеб базирани платформи за управление на процеса на обучение;  

− Интерактивно обучение, базирано на игри;  

− Геймификация на учебния процес;  

− Софтуер за управление на дигитално съдържание. 

2. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с 

продължителност 80 академични часа; 

3. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с 

продължителност 160 академични часа. 

Продължаващите обучения са по следните примерни теми: 

− Специализирани за усвояване на професионална терминология - средно ниво 

и ниво напреднали;  

− Подобряване на умения за преподаване на чужд език;  

− Подобряване на умения за четене и писане на научни трудове на чужд език;  

− Подобряване на комуникативни умения на чужд език;  

− Подобряване на презентационни умения на чужд език. 

Начин на провеждане на обученията: 
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o Интензивно обучение – изцяло присъствено; 

o Продължаващо обучение – присъствено, а когато е приложимо и целесъобразно 

частично или изцяло ще се прилага дистанционна форма. 

Допустими кандидати за участие като обучители са хабилитираните и нехабилитираните 

лица, които са водещи и утвърдени имена в съответната научна област и са част, както от 

преподавателския състав на Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, така и 

обучители, които се явяват външни за университета. Кандидатите за обучители трябва да  

отговорят на следните критерии: 

o Кандидатът да има най-малко 3 години трудов стаж по професионалното 

направление, към което принадлежи;   

o Кандидатът да е преподавал и да има разработени учебни програми по 

конкретната тема на обучение; 

o Да има участие в кръгли маси, конференции, семинари и др., свързани (изцяло 

или частично) с тематиката на курса на обучение; 

 

Конкурсът за селекция ще се проведе централизирано, при спазване принципите на 

безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисията за подбор не могат да 

участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с 

което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси. 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

1. Заявление за участие като обучител  – по образец (Приложение 1);  

2.  Справка за трудов стаж по професионалното направление, към което принадлежи 

кандидатът. 

3. Списък с подробно описани участия в кръгли маси, конференции, семинари и др. 

свързани с тематиката на курса на обучение 

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запазени във файл с 

името на документа и добавено името на кандидата.  

Пример:  

Zayavlenie_IvanIvanov 

Всички документи трябва да бъдат подадени на адрес: гр. Шумен 9700, ул. 

„Университетска“ 115, корпус 3, стая 418 в срок до 08.06.2022 г. 

.  

РЕЗУЛТАТИ 

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на интернет страницата на 

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“. 
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ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

ШУ „Еп. Константин Преславски“ обработва предоставените от Вас лични данни за 

целите на конкурса по проект BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето 

образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на 

цифрова трансформация" на основанията, описани в Задължителната информация за правата на 

лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на 

данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 

г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за 

свободното движение на такива данни (GDPR).  

За контакти: s.ivanov@shu.bg 
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